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José Arcádio Buendía decidiu então construir a 

máquina da memória, que uma vez tinha desejado para 

se lembrar dos maravilhosos inventos dos ciganos. A 

geringonça se fundamentava na possibilidade de repassar, 

todas as manhãs, e do princípio ao fim, a totalidade dos 

conhecimentos adquiridos na vida. Imaginava-a como 

um dicionário giratório que um indivíduo, situado no 

eixo, pudesse controlar com uma manivela, de modo 

que em poucas horas passassem diante de seus olhos as 

noções mais necessárias para viver. Tinha conseguido 

escrever já cerca de quatorze mil fichas........* 

 

GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ – “Cem anos de solidão” 
 
 

________________ 
* Este parágrafo é apenas uma parte da descrição da doença do esquecimento em Macondo. Uma versão 
mais completa será reproduzida nas últimas páginas das Palavras Finais. 
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1. APOSTAS E DESAFIOS  

 

O trabalho com os pacientes afetados por demência, seja de origem neurológica ou 

não, exige um atendimento em equipe interdisciplinar que inclua a família e o 

entorno social do paciente. No mundo todo, diversas técnicas são aplicadas especialmente a 

partir do ponto de vista da psicologia comportamental ou da neuropsicologia. As 

mesmas visam, em geral, a recuperação ou conservação da memória. Algumas levam 

em consideração os aspetos subjetivos destes mecanismos, mas ainda não temos 

propostas metodológicas abrangentes que incluam a totalidade destes fatores.  

A maioria das tentativas terapêuticas conhecidas no campo das demências estão 

relacionadas com um trabalho a partir da questão da memória exclusivamente como 

função neurológica. Diferentes tipos de exercícios e treinamentos cognitivos foram 

tentados neste sentido. Mas propostas isoladas ou parciais devem ser superadas em 

favor de uma ampla compreensão do fenômeno demencial, pois o estilo interdisciplinar 

ou transdisciplinar1 de pesquisa é, sobretudo, uma questão ética, já que se, 

aprioristicamente, aceitamos um diagnóstico fechado de progressão e irreversibilidade, 

estamos condenando o paciente à exclusão, como vimos no segundo capítulo deste 

trabalho.  

De todo o modo, qualquer técnica ou abordagem que possamos tentar será 

sempre um desafio e uma aposta. Desafio contra a crença generalizada de que não há 

________________ 

  
 
 

1 Como defende Ceccarelli no cap V.  
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nada a ser feito ante um diagnóstico de demência e aposta em que, apesar da 

deterioração evidente, existe ao menos durante um longo tempo algum tipo de vida 

psíquica sobre a qual é possível trabalhar no sentido da preservação e restauração do 

funcionamento psíquico. 

Em relação às terapêuticas possíveis, nos encontramo-nos ante um novo campo 

clínico que se constitui como um verdadeiro “deserto metodológico” (Maisondieu, 

2001), uma vastidão se abre a nossa frente e não podemos dizer que estamos no começo 

do caminho, pois nem temos ainda caminho para percorrer, só o desejo de uma trilha 

que deve ser desbravada. Mas, como avançar em um caminho que antes de começado já 

nos prova ser extenuante? Como pensar em trabalhar com pacientes em fases mais 

avançadas da doença, quando o menor diálogo é praticamente impossível? Como 

suportar a frustração diante do silencio, das repetições, do vazio? Como lidar com o 

nosso sentimento de inutilidade?  

Freud, em “Análise terminável e interminável”, de 1937 nos oferece uma luz 

para começar a pensar nestas questões quando fala da “viscosidade da libido”. Ele diz 

que há pacientes que parecem não querer desinvestir certos objetos para investir outros. 

Compara o trabalho do analista ao do artista plástico que trabalha sobre pedra dura e 

não sobre argila mole, esclarecendo que, também neste labor, os efeitos do trabalho fácil 

são menos duradouros que daquele outro em que as resistências são maiores. Logo 

depois acrescenta que há um outro grupo de pessoas em que o funcionamento psíquico 

se caracteriza pelo esgotamento da plasticidade e da capacidade para as mudanças, uma 

“inércia psíquica” da que já tinha falado nas “Conferencias Introdutórias sobre 

Psicanálise” (1915-17) e em “O homem dos Lobos” (1916-17), quando, referindo-se à 

revolta contra a religião, disse:  

 

Uma vez adotada uma posição libidinal, procurava preservá-la, pela angústia que sua 

perda poderia lhe causar e pela desconfiança de que uma nova posição não 

representasse um substituto apropriado. Isto já foi definido nos “Três Ensaios”como 

fixação e é o que Jung chamou, com razão, de inércia psíquica, ao que adjudicou todos 

os fracassos neuróticos. Sabemos que a mobilidade dos investimentos se reduz 

significativamente com a idade, o que limita as indicações de tratamento psicanalítico. 

Mas há pessoas que conservam esta plasticidade psíquica além dos limites de idade 

habituais. (Freud, 1916-17, p. 105) 
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Vemos que desde 1917, embora Freud associasse rigidez mental com idade 

avançada, não fazia deste fator um determinante tão absoluto quanto em produções 

anteriores em que claramente negava a pessoas de mais de cinqüenta anos a 

possibilidade de análises.2 Mas o tempo passa e as conceitualizações de Freud mudam, 

até que, vinte anos mais tarde, ele nos brinda com um convite para nos adentrarmos no 

estudo do processo de envelhecimento quando se refere a estes “caracteres temporais” 

que podem provocar modificações na vida psíquica ao dizer:  

 

Mas nos casos que agora consideramos, todos os decursos, vínculos e distribuições de 

força provaram ser imutáveis, fixos, petrificados. Nos casos de pessoas de idade muito 

avançada, achamos uma explicação por causa da força dos costumes, pelo esgotamento 

da capacidade receptiva – uma espécie de entropia psíquica – mas aqui trata-se de 

indivíduos ainda jovens. Nosso preparo teórico parece insuficiente para entender 

corretamente os tipos que correspondem a esta descrição; talvez intervenham uns 

caracteres temporais, variações dentro da vida psíquica de um ritmo do desenvolvimento 

que ainda não foi apreciado. [...] Estes fenômenos apontam de maneira inequívoca à 

presença na vida anímica de um poder que, pelas suas metas, chamamos pulsão de 

agressão e derivamos da pulsão de morte originária, própria da matéria animada. (Freud, 

1937, p. 244)  

 

Não deixa de ser interessante que estes comentários sobre as dificuldades de 

trabalho com estruturas rígidas e libidos viscosas venham, neste texto, associados ao 

trabalho com idosos. Mas o que nos interessa destacar neste momento, são as 

pontuações do autor sobre o papel do analista e sua eficácia terapêutica.  

Em relação a este particular, cita uma conferência proferida por Ferenczi em 

1927 no Congresso Psicanalítico de Innsbruck, oportunidade na qual disse que 

considerava da maior importância que o analista apreendesse com seus próprios 

fracassos e agrega que: “Não só a complexidade do eu do paciente; também a 

peculiaridade do analista demanda seu lugar entre os fatores que influenciam as 

perspectivas da cura analítica e a dificultam do mesmo modo que as resistências”. 

(Freud, 1937, p. 249) . Por outro lado, diz que se exige do analista um certo grau de 

“normalidade” e afastamento dos próprios problemas e que não devemos esquecer que 

________________ 

  
 
 

2 Sobre este particular, aconselha -se a leitura de “A sexualidade na teria das neuroses” de 1898, “O 
método psicanalítico” e “Sobre Psicoterapia” de 1904. 



CAPÍTULO VI – PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS    185  

“....o vínculo analítico se funda no amor pela verdade, ou seja, no reconhecimento da 

realidade objetiva e exclui toda ilusão e todo engano” (idem) condições que fazem da 

psicanálise, junto com o educar e o governar, uma das profissões impossíveis.  

Tomamos este artigo para ser comentado neste capítulo sobre as terapêuticas 

possíveis com pacientes demenciados, porque nele Freud marca claramente uma 

posição ética – no que concerne especialmente à posição do analista – e um limite 

metodológico. Tanto assim que conclui o sétimo tópico com as seguintes palavras: “A 

psicanálise deve criar as condições psicológicas mais favoráveis para as funções do eu; 

com isso se daria por tramitada sua tarefa” (Idem, p. 251)  

No caso das demências, o progressivo desmoronamento do eu provoca uma 

situação de perda das funções inibidoras, deixando o sujeito à mercê de um narcisismo 

primarizado e mortífero. Assim, o trabalho terapêutico poderá se dirigir a restaurar 

(embora não seja mais que como prótese3 ) as funções do eu, colocando no caminho 

desse sujeito, os sinais da realidade que possam ajuda-lo a reconstruir suas lembranças. 

Podemos dizer que deve-se “neurotizar” o paciente, recriar o conflito, para que consiga 

trabalhar o luto interrompido.  

O próprio Freud, em “Os novos caminhos da terapia psicanalítica” (1919), fala 

das mudanças técnicas exigidas pelo tratamento das fobias e insiste em que, com a 

evolução organizativa e técnica, a psicanálise poderá chegar a ser praticada em 

instituições, de forma gratuita, acrescentando: “Quando isso acontecer, deveremos 

enfrentar a tarefa de adequar nossa técnica às novas situações” (Freud, 1919, p. 163). 

Deduzimos então que o analista pode aceitar desafios e ir, cuidadosamente, além de 

suas próprias fronteiras quando um novo campo clínico se abre. 

A ressignificação do passado é o caminho para romper com fixações e vícios nos 

relacionamentos, acabar com condutas repetitivas e aceitar o imprevisto, o não 

planejado. Trata-se, enfim, da desconstrução de uma rigidez que transformou o eu em 

um todo imutável que não pode mais aceitar a frustração. Uma rigidez que acaba com 

qualquer possibilidade de movimento. Um verdadeiro trabalho de reinterpretação deve 

ser realizado para que novos caminhos possam ser construídos, embora temporalmente 

sejam caminhos muito curtos e não seja possível percorrê-los em toda sua extensão. 
________________ 

  
 
 

3 Este conceito de Piera Aulagnier, foi comentado no cap. IV. 
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Mas só na construção do caminho se achará o horizonte. Como dona Eloísa4 que, ciente 

dos poucos anos de vida que lhe restam, decide voltar para sua casa, junto a tudo que 

motiva suas recordações.  

No caso de pacientes em processo demencial, raramente há demanda de análise; 

o pedido é de alguém que ajude a procurar o perdido, encontrar as palavras que lhe 

permitam lembrar a perda que tão profundamente atacou seu narcisismo, achar a 

lembrança do que precisou ser esquecido e que acabou provocando a avalanche da 

memória. Missão difícil sem dúvida. 

Mas há um caminho possível e prazeroso que se realiza através do exercício da 

reminiscência, que se ocupa de organizar o laço entre sujeito e objeto. Como a fantasia, 

também permite substituir os objetos reais pelos imaginários da lembrança, ou os 

mistura uns com outros. Reminiscência que, como forma de fantasia característica do 

processo de envelhecimento, é posta ao serviço da pulsão de vida, o qual como 

sabemos, procura construir unidades cada vez maiores e mais complexas. Pulsão 

conservadora que quer incluir o anterior no posterior, o passado no presente, 

conjugando-o em construções cada vez mais vastas, até chegar a transformá-lo. Reatar 

laços com o passado, com objetos de amor perdidos (embora não seja mas que nas 

lembranças), transmitir essas recordações à alguém que ofereça uma escuta interessada, 

pode ser uma atividade objetivante5 quando o presente se mostra empobrecido ou vazio.  

Embora a memória do sujeito em fase inicial de processo demencial seja fugidia, 

há uma tendência à conservação da atividade reminiscente, especialmente quando 

estimulada. Sempre que houver uma ruptura com o tempo futuro que parece não mais 

existir, então a projeção se fará em relação ao passado, pois a inscrição no futuro se 

encontra impossibilitada se falta a esperança .  

Sobre este particular, Messy se pergunta: 

 

Que acontece com um idoso que se sente sem futuro, sem esperança, para quem o 

tempo parou em um dia de luto? Porque investir no atual se não é mais fonte de 

satisfação, mas de angústia? O que há na memória como reserva de prazer à qual 

possamos recorrer de tempos em tempos?. (Messy, 2002, p 119) 

________________ 
4 Ver as “Vinhetas Clínicas” neste capítulo. 

  
 
 

5 Ver cap. V.  
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Péruchon e Renault denominam “anti-cortes” os efeitos do exercício da 

reminiscência: anti-corte presente e passado; anti-corte psique e soma que Eros reúne; 

anti-corte sujeito-objeto graças ao ato criador por excelência; anti-corte entre vida e 

morte. No idoso, o importante é trabalhar com as sensações do passado: músicas, 

cheiros, sabores, pois, assim como os esquecimentos se produzem como uma avalanche, 

as recordações também. Podemos observar que a atenção só é sustentada em atividades 

como o canto e a dança que podem trazer para o presente sensações de prazer já vividas 

e nas quais o corpo adquire um papel de protagonista, ou em atividades manuais quando 

relacionadas com gestos familiares, o que confirma que a memória não pode se reduzir 

a um mecanismo neuronal mas que é também um modo de relação com o mundo 

exterior e os objetos investidos. Para dona Maria6, por exemplo, as lembranças 

culinárias são o disparador necessário para a reconstrução de cenas infantis completas e 

dos sentimentos que as acompanharam.  

Em “O poeta e a fantasia”, de 1908, Freud fala das mudanças que a atividade de 

fantasear sofre ao longo do tempo. Explica como passamos do jogo da infância à 

fantasia da vida adulta em um movimento temporal incessante o qual nos obriga a não 

considerar rígidos ou imutáveis os produtos do fantasiar, pois estes “...se adequam às 

diferentes impressões vitais, se alteram ante a variação das condições de vida, recebem 

de cada nova impressão eficaz, uma ‘marca temporal’”. (Freud, 1908 p. 130) e, como já 

o assinalávamos no cap III esta relação entre tempo e fantasia é fundamental para 

entender o trabalho psíquico especialmente quando abordado em relação ao processo de 

historização. 

E Freud ainda escreve: 

 

Pode-se dizer que uma fantasia flutua entre três tempos: os três fatores temporais de 

nossa atividade representativa. O labor anímico se enlaça a uma impressão atual, a uma 

ocasião do presente, capaz de despertar algum dos grandes desejos do sujeito; apreende 

regressivamente, desde este ponto a recordação de um sucesso pretérito, quase sempre 

infantil, no qual ficou satisfeito esse desejo, e cria uma situação referida ao futuro que 

se apresenta como satisfação desse desejo, o sonho diurno ou a fantasia, que levará 

então, em si mesma, as marcas de sua procedência, da ocasião e da recordação. Assim, 

________________ 

  
 
 

6 Ver “Vinhetas Clínicas” neste capítulo. 
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então, o pretérito, o presente e o futuro aparecem como encadeados pela linha do desejo 

que passa através deles (Freud, idem).  

 

Entendemos a reminiscência elaborativa como uma forma especial da fantasia 

que se desenvolve na velhice e que, longe de representar um fator patológico, é mais 

uma reafirmação da própria história que devemos considerar como uma salvaguarda do 

declínio mental. A reminiscência nos fala da cena que origina a lembrança e revive a 

emoção da ilusória satisfação do desejo. As circunstâncias do presente, trazem uma 

lembrança relacionada com o desejo que permite construir a idéia de continuidade do 

ser, trabalho incansável do eu que não cessa de escrever sua própria história.  

Produto de sangue misto, processo primário e secundário, consciente e 

inconsciente, realidade e o imaginário se atam nisto que não deixa de ser um relato 

mítico, como aliás o são todas as recordações. O eu só se preserva na medida que se 

reconheça a si mesmo como um existente sustentado por uma história permanente. É a 

reminiscência que insiste nessa história, preserva a identidade, oferece aquelas balizas 

das quais fala Piera Aulagnier7, permite a atualização das lembranças.  

Sabemos desde Freud que as crianças elaboram no jogo o excesso de 

estimulação; no velho não é diferente, pois a falta de estimulo no presente, o encurtamento 

do horizonte da vida e o aumento das dificuldades do cotidiano, especialmente quando 

existem problemas de saúde e/ou financeiros, são um sofrimento excessivo que produz 

um aumento da necessidade de bem-estar. Quando esse bem-estar não pode ser 

construído, quando as identificações caem, a reminiscência segura a identidade. No 

momento da vida em que se está passando ao “não mais ser”, as recordações do “já fui” 

garantem a preservação da memória 

Mas, para que um colar seja construído com pérolas soltas, é necessário que 

exista o fio que as una; para que a reminiscência seja elaborativa é necessário que as 

circunstancias atuais restabeleçam uma comunicação com o passado e despertem a 

esperança no futuro. Para que a reminiscência seja elaborativa e não se transforme em 

mera repetição, deve levar a alguma ação modificadora da realidade atual, e para isso, 

alguém que escute de forma adequada, interessada e ajude na elaboração, é 

fundamental. O trabalho de reminiscência consiste, enfim, em ligar emoção atual e 

passada e unir o que foi ao que é, dando unidade à existência... 
________________ 

  
 
 

7 Ver cap. III. 
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Norberto Bobbio, falecido em 9-1-04, e em quem nos inspiramos para dar um 

nome a este trabalho, relaciona a construção da identidade com temporalidade e 

memória quando escreve:  

 

O passado revive na memória. O grande patrimônio do velho está no mundo 

maravilhosos da memória, fonte inesgotável de reflexões sobre nós mesmos, sobre o 

universo que vivemos, sobre as pessoas e acontecimento que, ao longo do caminho, 

atraíram nossa atenção. [...] Este imenso tesouro submerso jaz à espera de ser trazido de 

volta à superfície durante uma conversa ou leitura; ou quando nós mesmos vamos à sua 

procura nas horas de insônia; outras vezes surge de repente por uma associação 

involuntária, por um movimento espontâneo e secreto da mente. Se o mundo do futuro 

se abre para a imaginação, mas não nos pertence mais, o mundo do passado é aquele no 

qual, recorrendo a nossas lembranças, podemos buscar refúgio dentro de nos mesmos, 

debruçar-nos sobre nós mesmos e nele construir nossa identidade [...] O tempo da 

memória é um caminho inverso ao tempo real: quanto mais vivas as lembranças que 

vêm à tona de nossas recordações, mais remoto o tempo em que os fatos ocorreram 

(Bobbio, 1997, p. 55, o grifo é meu).  

 

 

2. ENSAIOS E ERROS  

 

É evidente que nas demências existe um trabalho psíquico, tanto que a 

linguagem, embora muito empobrecida, continua presente e, em muitos casos, até na 

fase final. Expressões faciais, corporais, gestos, também dizem muito a respeito e sobre 

isto tudo devemos trabalhar. Mas as formas de trabalho se modificam radicalmente 

segundo se trate de pacientes em fase inicial ou em alguma das incontáveis etapas da 

fase intermediária em que o aparelho psíquico vai se desestruturando lentamente8. Do 

ponto de vista dos mecanismos psíquicos, as fases não tem uma divisão clara, e seu 

funcionamento – como é lógico – vai depender muito da história prévia, dos modos de 

reação particulares e das características singulares de casa sujeito.  

Em todos os casos, o tratamento integral deve ser dirigido a todos os envolvidos 

na situação (portador, família, cuidadores) . O diagnóstico é a tal ponto condenatório, 

________________ 

  
 
 

8 Constatamos que um dos critérios mais usados para a classificação por fases refere-se ao grau de 
independência ou autonomia conservado. (Ver cap. II ) 
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que na conduta mais generalizada consiste em colocar o paciente sob cuidados 

exclusivos de um neurologista, enquanto a família – no melhor dos casos – vai ao 

psicólogo ou aos grupos de apoio para elaborar a catástrofe que a eclosão da doença 

demencial provoca. Ainda são poucas as experiências em trabalhos de reabilitação com 

pacientes demenciados como se no momento do diagnóstico a pessoa perdesse sua 

capacidade de pensar.  

A primeira fase da doença, quando o sujeito começa a sofrer as primeiras perdas 

de sua operatividade psíquica e a família começa a percebê-las, pode trazer como 

conseqüência a reatualização de sentimentos de raiva, rivalidade e ódios, colaborando 

para a instalação de um clima de irritabilidade e hostilidade que tomam conta dos 

vínculos, e a negação instala-se como mecanismo predominante. Por outro lado, como 

já dizíamos em um trabalho anterior, não podemos esquecer que:  
 

O desconhecimento colabora para a construção dos mais terríveis preconceitos, e a 

demência, como as doenças mentais carrega o mesmo destino de doença marginalizada, 

vergonhosa, destinada a ser ocultada como verdadeiro estigma familiar, quando não, 

tratada com a indiferença ou resignação com que se trata o inevitável. Pior ainda quando 

se atribui ao doente a designação de “velho esclerosado”, como se a perda de memória 

fosse uma questão inerente a idade avançada. Esta atitude provoca uma paralisia 

perigosa tanto nos meios científicos mal informados, quanto nas famílias e nos próprios 

pacientes que acham uma certa “normalidade” nas primeiras perdas das funções 

cognitivas. (Gelherter e Goldfarb, 1996)  
 

Nesta fase é comum a demora em solicitar ajuda profissional, a negação atua em 

todos os níveis dos vínculos familiares, e quando a situação insustentável provoca um 

movimento de pedido de auxílio, a procura é de algo que explique o porquê dessas 

mudanças, porque essa pessoa “já não é mais a mesma”. Há uma insistência dos 

familiares em recuperar a “pessoa de antes”. E como o diagnóstico é em geral 

condenatório, a família entra em uma situação de desespero, frustração e culpa em meio 

à qual se organiza um certo entrosamento familiar na busca de uma solução.  

  
 
 

Se fosse possível realizar o diagnóstico de forma multidisciplinar, precocemente, 

ante os primeiros sinais de deterioração cognitiva, angústia ou mudanças de comportamento 

e – como propúnhamos – deixar em suspensão seu aspecto condenatório, seria esse um 

excelente momento para começar com uma intervenção terapêutica, mas são raros os 

casos em que a família consulta e pede ajuda durante a fase inicial da doença.  



CAPÍTULO VI – PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS    191  

Os maiores obstáculos ao se tentar agir terapeuticamente são – além das próprias 

resistências dos profissionais envolvidos – as resistências familiares e do pessoal 

técnico que cuida diretamente o doente. Devemos entender que, até chegar ao 

diagnóstico condenatório, a família em primeiro lugar nega a gravidade da situação, a 

seguir sofre com a incerteza e depois com a sentença de irreversibilidade Finalmente, 

deve-se organizar para cuidar do familiar doente, para o qual – sem dúvida – precisa de 

apóio. Mas este é um momento perigoso, já que profissionais e familiares podem fazer 

uma aliança em torno do diagnóstico de irreversibilidade, negando ao sujeito doente as 

possibilidades de lutar pela sua recuperação e opinar sobre seu futuro, afundando-o cada 

vez mais em uma situação de dependência.  

A família e os cuidadores se mostram interessados e ávidos de conhecimentos e 

informação, não querem ter dúvidas, o diagnóstico, embora trágico, acalma. O apóio é 

necessário, mas não deve ser dirigido ao convencimento em relação ao prognóstico 

condenatório, e sim ao entendimento da individualidade do paciente que permita tirá-lo 

de uma categoria excludente; às possibilidades do uso de diversos recursos terapêuticos; 

à salvaguarda das capacidades que ainda restam intactas e à restauração das perdidas. Se 

conseguirmos mudar o olhar sobre as demências, talvez mude a sorte dos demenciados.  

É nesta fase inicial que alguns pacientes trazidos pelos familiares ou encaminhados 

por outros profissionais podem chegar ao consultório de um psicanalista, ou em um 

ambulatório de geriatria ou de clínica geral. E, nestes casos, é só se afastando dos 

preconceitos que um diagnóstico (ou suspeita) de demência provocam que será possível 

trabalhar a falta de memória como resistência, trabalhar sobre os lapsos, os sonhos, a 

palavra que se esquece. E será se despindo de amarras técnicas que se poderão 

introduzir novas formas de aproximação com pacientes nos quais a possibilidade 

discursiva esteja mais afetada, como no caso de Dona Eugenia9, a quem peço para trazer 

fotografias ligadas a sua vida. Isto nos permitiu uma interessante reconstrução histórica 

e se mostrou uma excelente ponte para a construção de lembranças, adaptação ao 

mundo atual e à vida social.  

Na repetição desta experiência, algumas vezes tivemos sucesso e outras não.... 

pela simples razão de que algumas pessoas não têm o menor interesse em fotografia, 

não as guardam e não lhes representam nada.... Outras trilhas devem ser abertas. 

________________ 

  
 
 

9 Ver vinhetas Clínicas neste capítulo. 
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O que a experiência médica considera como fase intermediária das doenças 

demenciais (especialmente de tipo Alzheimer) é a mais longa de todas, podendo chegar 

a durar vários anos. Inclui estados diversos, que vão desde alteração do sono e apetite 

até a desorientação temporo-espacial, passando por dificuldades da fala e da escrita, 

apatia, inafetividade, dificuldades de locomoção e deterioração da memória anterógrada, 

que vão se agravando na medida que o tempo passa, confirmando a cronificação e a 

irreversibilidade e aumentando a dependência.  

Nesta fase o contato se faz mais difícil e frustrante, o paciente permanece mais 

isolado e contrário a qualquer tipo de interação, especialmente quando esse traço 

formava parte de sua estrutura prévia. Frases são ditas sem que saibamos a quem são 

dirigidas. Quando há um discurso, está estruturado na repetição. As respostas a nossas 

perguntas são curtas, frias, e isto só muda com um contato intenso, diário e prolongado. 

Então olham, sorriem e falam, mas não há muita possibilidade de mudar o rumo da 

“conversa”. 

O papel do terapeuta será o de trabalhar sobre as capacidades que restam, 

fazendo que adquiram um valor superior ao que tinham, reduzindo assim a frustração. É 

necessário, então, reduzir o sofrimento pondo o prazer possível a funcionar, trabalhar 

sempre sobre os recursos ainda presentes e não sobre os déficits. 

Os olhares também podem se dirigir a um vazio além do terapeuta. Acontece 

freqüentemente que, ao tentar uma aproximação, o analista se sinta como um verdadeiro 

inexistente, é como querer se olhar em um espelho que não devolve a imagem. Assim 

como eles não se reconhecem no espelho, nos também não somos vistos, não há um 

outro possível. No capítulo anterior, dizíamos que o demenciado se ignora a si mesmo. 

Parece que na transferência, consegue colocar-nos no mesmo lugar, nos ignora e nos 

demonstra calmamente que nossa presença lhe é indiferente. Só na insistência da 

cotidaneidade poderemos estabelecer um laço mínimo. 

Uma das possibilidades será a de virar o espelho: em vez de o terapeuta se 

identificar com o vazio e sentir a força paralisante da frustração, trabalhar sobre a 

possibilidade de ser um espelho para o paciente. Esta idéia me ocorreu num dia em que 

cheguei para visitar uma paciente estando profundamente triste. Ela, que sempre me 

recebia sentada em sua poltrona, indiferente, desafetiva e apática, começou a chorar 

silenciosamente. Quando lhe pergunto sobre o motivo de tanta tristeza nada diz ..... 
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Nesse momento me aproximo mais dela, tomo suas mãos entre as minhas e lhe digo que 

estou triste porque uma pessoa que eu amava muito morreu. Então ela pára de chorar, 

embora com dificuldade fica em pé – pela primeira vez em meses a vejo altiva, como 

nas fotos de sua juventude – e sai ao jardim onde mexe em algumas plantas. Eu começo 

a brincar com seu gato e ela me diz: “cuidado...cuidado”. Cuidado dela?, de mim?, que 

a cuide mais, que me cuide melhor? Saí de sua casa me fazendo perguntas. Considerei 

essa sessão um enorme sucesso.  

O mesmo caso me fez pensar no uso de objetos intermediários, pois nas sessões 

seguintes que aconteciam duas vezes por semana, deixei o gato entrar na sala e pude 

observar como estabelecia com ele uma comunicação afetiva que eu poderia aproveitar. 

Porém, por decisão familiar o tratamento foi interrompido logo depois. 

Não é rara a solicitação de atendimento domiciliar integral (Home Care) Repito: 

não é rara a solicitação .... o difícil é a continuidade do trabalho pelo alto custo do 

mesmo. Raros são os casos de famílias que contam com a bagagem de conhecimentos, a 

força anímica e os meios financeiros que lhes permita um atendimento individualizado 

do paciente, tanto no lar quanto na instituição.  

O ideal é a implementação deste tipo de tratamento interdisciplinar em hospitais 

dia. Esta é uma solução cada vez são mais frequente no mundo todo, já que, além dos 

serviços especializados em enfermagem, fisioterapia e terapia ocupacional, estes 

estabelecimentos podem oferecer psicoterapias grupais e individuais, além de todos os 

benefícios de uma vida social10 conservando o convívio familiar fundamental para o 

bem-estar do paciente. Considero este aspecto da maior relevância na discussão de uma 

estratégia para o tratamento das demências dentro da saúde pública, especialmente no 

que se refere ao alto grau de benefícios que promove e ao baixo custo relativo. 

Em estágios mais avançados – e dependendo da capacitação e boa vontade das 

instituições onde geralmente estes doentes são asilados – a ênfase é colocada nos 

próprios pacientes, mas apontando fundamentalmente à melhora da qualidade de vida e 

não à restauração da funcionalidade psíquica. Podemos observar que são propostas 

atividades de jardinagem, movimento, artesanato e muitas outras que, embora muito 

________________ 

  
 
 

10 Alguns desses hospitais dia se assemelham “clubes” com serviços de cabelereiro, manicure, sessões de 
cinema, esportes etc. 
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bem conduzidas, no geral não levam em consideração a história individual do sujeito 

demenciado11.  

No atendimento domiciliar participam vários profissionais, como enfermeiros, 

terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, médicos, acompanhantes terapêuticos e 

psicanalistas. O objetivo destes últimos, além do específico com os pacientes, que visará 

à manutenção da atividade simbólica, será o de trabalhar as tensões e conflitos 

familiares que eclodem ou se geram ante a situação de ter que cuidar do familiar doente, 

como também trabalhar os conflitos entre a equipe de assistência e desta com a família, 

além das dificuldades subjetivas de cada profissional no atendimento daquele paciente 

em especial. Em relação ao paciente será possível ajudar na manifestação de 

sentimentos que não encontram palavras para se exprimir e restaurar algumas funções 

do eu que ajudem a manter a autonomia possível. 

A título de exemplo, podemos mencionar o caso de uma senhora de 84 anos que 

era cuidada sob um padrão extremamente infantilizado, até o ponto de receber uma 

chupeta na hora de dormir ou quando se mostrava agitada e de ser alimentada com 

semi-sólidos, na boca, como um bebê. A cuidadora era uma filha solteira, de 64 anos, 

sem outra ocupação, e que tinha assumido esse papel para si desde muito jovem, ainda 

antes que a mão adoecesse e com quem tinha um vínculo conflitivo, o que se 

manifestava em atitudes agressivas, disfarçadas de cuidados extremos.  

Cabe acrescentar que esta filha se negava a deixar participar dessa tarefa 

qualquer outro membro da família, ante os quais se colocava como vítima da terrível 

situação. A saída desta cuidadora, em meio a uma enorme briga familiar, e a entrada de 

uma equipe multidisciplinar de atendimento, permitiu a esta senhora recuperar algumas 

funções. Ainda que sem lembrar as palavras, conseguia escolher o que desejava comer, 

o que passou a fazer sem ajuda; não só começou a andar mais pela casa, como chegou a 

ensaiar alguns passos de valsa com a fisioterapeuta, mostrou-se mais colaboradora na 

hora da higiene pessoal e, no geral, adquiriu uma expressão mais serena.  

Nesta fase do processo de demenciação, muitos pacientes são institucionalizados 

e outros escolhem essa alternativa por própria vontade. Em uma única ocasião tive 

________________ 

  
 
 

11 Lembro de ter supervisionado um caso atendido por uma T.O., de um paciente institucionalizado que se 
negava raivosamente a fazer as atividades de artesanato. Era um intelectual, ex-professor universitário 
que não só se acalmou, mas também demonstrou felicidade quando foi solicitado a ajudar na arrumação 
da biblioteca. Tirando a poeira dos livros e arrumando-os de acordo ao tamanho, encontrou o nexo 
histórico perdido que o ligou novamente com o prazer.  
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oportunidade de trabalhar com um senhor de 75 anos com um diagnóstico de Alzheimer 

confirmado por ressonância magnética. Brilhante advogado aposentado, ainda tinha 

contato com colegas e ex-alunos. Ajudado por um desses velhos colegas, procurou-me 

secretamente para que o ajudasse a falar com a família sobre suas últimas vontades, já 

que -ele sabia – em pouco tempo mais não seria capaz de expressá-las ou de tê-las. A 

família, no afã de poupá-lo do sofrimento, negava-se a falar do futuro e da progressão 

da doença. Muito bem informado sobre a doença diagnosticada, não queria “perder 

tempo” com conversas prolongadas, pois era consciente do pouco tempo de plena 

lucidez que lhe restava e da irreversibilidade do processo. Assim, programamos três 

entrevistas individuais que se estenderam a seis e se começou depois o trabalho com a 

família.  

Nas seis reuniões familiares, pode manifestar seu desejo de ser institucionalizado 

num lugar que ele mesmo escolhesse e, apesar da resistência dos filhos que eram 

favoráveis a mantê-lo no lar, conseguiu que aceitassem ajudá-lo nessa escolha. Pôde 

decidir sobre o tipo de tratamento que desejava receber e até pela eutanásia passiva para 

encurtar o sofrimento inútil se uma fase terminal se apresentasse sofrida demais.  

 

 

3. VINHETAS CLÍNICAS 

 

Apresentarei a continuação três vinhetas clínicas que ilustram a possibilidade de 

trabalho clínico em situações nas quais a queixa apresentada (pelos outros) foi de déficit 

de memória em estágio inicial. Em todos os casos, fiz um esforço para deixar em 

suspenso as suspeitas diagnósticas em favor de uma abordagem do sujeito e suas 

angústias.  

 

Dona Maria, senhora de 72 anos, consulta-me por indicação do médico, que descreve a 

paciente como “depressiva” e suspeita de um caso de Alzheimer em fase inicial. 

  
 
 

Na primeira entrevista, diz que não queria vir pois sabe que psicanalista “mexe no 

passado” e ela não quer. “O passado é para ser esquecido”. Na vida dela tudo é “normal”, 

mas o médico insistiu que me consultasse pois está com perda de memória: “Na verdade, 

esqueço de bobagens do dia-a-dia, o passado que queria esquecer ainda lembro”. Viúva, 

mora sozinha com uma empregada, tem filhos e netos com quem se dá bem.  
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Nascida no interior de Minas, freqüentou a escola primária e chegou a estudar 

piano. Nunca namorou, pois era muito vigiada pelos irmãos mais velhos, e acabou 

casando aos 17 anos, com um senhor de 30 que ela apenas conhecia e era amigo do 

irmão mais velho. “Naquela época, lá naquele fim de mundo era assim, tinha que 

aceitar, nem pensava em outra possibilidade... no começo não gostava, mas depois me 

acostumei, vieram os filhos... mudamos para São Paulo... tinha minha casa... Mas aí, a 

firma que ele trabalhava fechou e ele começou a beber... Sempre tinha sido frio comigo 

mas aí ficou violento, a gente passou a se odiar. Bom... a verdade é que amor mesmo 

nunca teve, mas tinha os filhos... depois nem isso, você sabe, os filhos a gente tem por 

pouco tempo mesmo”.  

Dona Maria continua com o relato das mazelas de seu casamento infeliz, até que 

diz: “quando ele morreu do coração, fazia tempo que a gente nem se falava, eu pensei 

que ia me sentir aliviada, não falei para as crianças, mas no fundo, bem no fundo, acho 

que estava até um pouquinho feliz.... feliz não, aliviada....mas não sei por que tudo 

piorou para mim, eu que nunca tive nada, fiquei doente várias vezes, até fui parar no 

hospital, uma vez até me perdi na rua”.  

A essa altura pensei que, para alguém que não queria falar do passado, até que 

tinha oferecido muita informação. Na sessão seguinte, Dona Maria faltou, e veio na 

terceira dizendo que se esquecera da anterior, fato ao qual não atribuiu particular 

importância. 

Continuamos o trabalho sem que ela fale muito de outras coisas além de sua 

infelicidade conjugal. Não lembrava detalhes da infância e adolescência. Diz que tinha 

muitos amigos, mas não lembra o nome de nenhum; lembra o nome da escola que 

freqüentou por seis anos, porém esqueceu o das professoras. A adolescência parece ter 

sido um grande vazio passado dentro de casa sobre um bordado interminável. Lembra 

do casamento com uma festa linda, mas não dos convidados: “a família, claro”, diz, 

deduzindo que deveriam estar presentes. Não há lembranças específicas sobre a mãe ou 

o pai, só diz que eram muitos bons, mas “em minha casa não havia muito disso de 

conversa com os filhos”. Parece que, apesar da infelicidade do casamento, foi a única 

coisa importante que lhe aconteceu, ou, ao menos, a única à qual ficou ligada.  

Depois de vários meses monótonos, traz uma novidade (algo finalmente a 

atingiu): uma neta de 22 anos saiu de casa e foi viver com o namorado, negro, artista, de 

quem a família não gosta. Então tem um ataque de raiva, chora, se agita, fala 
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invejosamente das netas que fazem o que querem, que não há mais “modos”, “eles são 

bons meninos, mas a vida está muito diferente agora”, e diz: “Pôxa vida, se eu tivesse 

tido coragem, mas a esta idade não vale mais a pena lutar, eu perdi minha vida e isso 

não se recupera”. 

Durante os meses que se seguem, o tema da neta e “o negro” (como era 

nomeado pela família) comparece em todas as sessões. Repetidas vezes perguntei pelo 

nome do rapaz e a resposta era sempre a mesma: “Não me lembro, me foge da cabeça”. 

Até que, um belo dia, começa a chamar o “negro” pelo seu nome. E era o mesmo nome 

do marido!! Podemos trabalhar isto e, assim, começa um relacionamento com o jovem 

casal que, graças a sua intervenção, se aproxima da família.  

A partir deste momento parece que se abre o baú das recordações de onde 

começa a tirar objetos valiosos que estavam esquecidos. Um dia me traz uns bolinhos 

que não fazia havia 30 anos e que voltou a fazer agora para a neta que a convidara a 

jantar na sua casa. A partir das recordações culinárias, grandes cenas sobre sua infância 

foram relembradas (ou construídas) com detalhes e revivência dos sentimentos 

correspondentes. Agora voltou a cozinhar – por puro prazer – quitutes para a família, e 

todos adoram. 

Nosso trabalho dura no total oito meses, e termina porque não sabe o que está 

fazendo aqui e não quer gastar mais dinheiro com papos muito bonitos mas que não 

levam a nada. “A vida é como ela é, e ela já vem pronta”, me diz antes de partir.  

Quando escrevo este trabalho, já se passaram dois anos desde o “fim” do 

tratamento. Às vezes a encontro na rua, já que moramos no mesmo bairro; telefona-me 

no Natal e no último disse estar muito feliz, a neta estava grávida e lhe pediu ajuda para 

cuidar do bebê. Apesar da falta de memória não ter sido tema de nossos encontros, 

pego-me perguntando sobre esse aspecto, então ela me dá uma excelente notícia: “igual, 

nem melhor nem pior, tudo igual”. 

O médico continua suspeitando de um Alzheimer em fase inicial que, por 

enquanto, parece estar evoluindo muito lentamente. Ele está atento e observando. Se 

aparecer um novo estado depressivo lhe será indicada a volta à psicoterapia e, se for 

necessário, será medicada. Por enquanto está muito ocupada e feliz com o bisneto. 

 

Dona Eloísa, de 84 anos, é “trazida” a meu consultório pela filha, preocupada com a 

crescente falta de memória apresentada por sua mãe. Foi diagnosticada como portadora 
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de uma demência de tipo Alzhiemer e sofre de diabete e hipertensão controladas, 

embora de vez em quando leve “alguns sustos”. Intelectualizada e de boas maneiras, é 

uma mulher elegante e culta que adora falar de arte, literatura, teatro e se apresenta às 

entrevistas muito simpática e colaboradora.  

Na primeira entrevista relata especialmente fatos da infância, com muitos 

detalhes e reações afetivas apropriadas. Quando demandada, demonstra lembrar fatos 

mais recentes, e seus pequenos esquecimentos podem ser considerados dentro do 

esperado para sua idade. Já no final de nosso tempo, percebo que ela fala muito de duas 

de suas três filhas, mas não da terceira, como se esta não existisse, e que alguns temas 

são apenas tocados, como se não quisesse falar sobre eles. Na segunda entrevista, 

decido perguntar sobre esses temas, e é então que a memória começa a faltar.  

O casamento, começado mais de 50 anos atrás, havia acabado fazia dez anos de 

forma inesperada para ela, com a comunicação do marido de que ia morar com outra 

mulher com quem tinha um relacionamento sério havia mais de 15 anos. Isso lhe foi 

dito numa situação social em que ela não podia ter nenhuma reação mais emocional. A 

partir desse momento, aos 74 anos, viu-se sozinha.  

Diz não poder falar muito com as filhas, porque estas amam muito o pai, mas 

fundamentalmente porque suspeita que já soubessem do caso extraconjugal do marido 

(ela jamais referiu-se a ele como “ex”) e não lhe disseram nada. Esta senhora pode 

relatar com detalhes, repetidas vezes – como um sonho traumático – a cena do 

rompimento, mas consegue esquecer o dia e ano em que se casou, o nome da igreja, o 

nome do navio em que viajaram em lua de mel, e tantos outros detalhes que ela confessa 

que antigamente fazia questão de lembrar com orgulho: “Que coisa, esquecer assim do 

que foi o momento mais feliz da vida de alguém.......Não quero nem lembrar dessas 

coisas, seria bem mais fácil viver sem essas lembranças”.  

Depois da separação, sentiu-se muito solitária, não tanto pela ausência do 

marido, mas porque a nova situação conjugal a obrigou a abandonar muitas amizades, 

pois eram relacionamentos todos mantidos em função do trabalho dele. Em meio a estas 

reflexões, percebe que tinha vivido em um mundo muito superficial, cheio de aparências 

e hipocrisias. Também, ninguém mais perguntava pelo marido e as filhas haviam tirado 

dela as fotos que testemunhavam essa época, para não vê-la sofrer.  

O rendimento de sua memória parece ser melhor durante as entrevistas que no 

cotidiano. Lembra de coisas que – segundo a filha que faz o pedido de tratamento – não 
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lembrava em casa. Atribuo este fato ao estímulo que representa alguém que está ali 

justamente para ouvir o que os outros não podem: o sofrimento que fez parte de sua 

história. Ouvir com o objetivo de reconstruir alguma coisa a partir desse ponto onde 

algo falta. Não há, em todo esse tempo, nenhum trabalho interpretativo, nenhuma 

mudança de rumo nas significações, nenhuma reavaliação por mim provocada. Só um 

trabalho de balizamento... e claro está, de escuta.  

Mas e aquela filha da qual quase não fala? Passados três meses de tratamento e 

na certeza de que eu não mantenho contatos secretos com a filha que a trouxe, 

finalmente me conta que ela sempre suspeitou que aquela filha “inominada” não fosse 

filha de seu marido, e sim de um amante – amigo do marido – com quem teve um breve 

caso, coisa que segundo ela mesma disse: “tinha preferido esquecer, não morrer com 

essa culpa, e só agora estou contando para você, mas este assunto morre aqui”. “Nem 

foi uma grande paixão” . “Naquele mundo, tudo era hipocrisia” “Daquilo lá, não resta 

nada...... só os filhos” 

Depois de mais três meses de trabalho, a paciente decide voltar a morar “até 

morrer” na mesma cidade onde morou durante a maior parte de seu casamento, onde 

mora outra de suas filhas, e onde até hoje tem amigos (agora lembra que tem alguns). 

Volta para a mesma casa onde viveu durante seus anos mais felizes e onde não 

conseguiu se sentir bem desde a separação: “Volto para minha casa, porque essa é 

“minha” casa, estão meus quadros, minhas fotografias, meus objetos de arte que fui 

comprando pelo mundo afora, vou enfrentar os fantasmas, sem medo das 

recordações”.... disse-me ao partir.  

 

Dona Eugenia, 75 anos, vem por indicação de seu geriatra, amigo da família e que a 

conhece há bastante tempo.  

  
 
 

É tratada há mais de dois anos “por nada sério”. Uma pequena hipertensão e uma 

leve glicemia controladas com medicação e alimentação apropriada. Não sabe por que 

está aqui, já que não tem problemas psicológicos e “jamais teve”. O geriatra me informa 

que a paciente começou a sofrer déficits de memória e atenção sem nada que a 

justifique clinicamente, só parece estar um pouco triste, também sem motivo aparente. 

Não há sinais de depressão profunda mas, aos poucos, está começando a se limitar, não 

quer sair de casa, abandona a vida social, não se arruma como antes, está menos 

faladeira; ele teme que esteja começando um processo de “alzheimerização”.  
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A paciente relata uma vida boa, plena, satisfatória e bastante ativa. Nunca 

trabalhou, mas sempre fez muitas coisas e teve uma intensa vida social. Ultimamente, 

não sente vontade de sair de casa. Teve uma infância feliz e tranqüila, sem sufocos 

econômicos, “claro que não havia para as crianças tudo o que há agora”, não sabe se os 

pais se amavam, mas amavam os filhos (seis no total, três já falecidos, “de velhos”). 

Foram criados sem luxos, mas tiveram uma boa educação “como só havia naquela 

época”. Casou-se jovem, com o homem que amava. Ficou viúva há mais de dez anos, 

não lembra exatamente quantos, mas muitos. Sofreu muito, mas superou, os filhos 

ajudaram. “São dois homens, bons meninos, carinhosos, se deram bem na vida, nunca 

deram problemas”.  

“O geriatra falou umas coisas para eu vir aqui, mas já esqueci, eu estou bem. Os 

meninos se preocupam muito comigo, estão o tempo todo controlando o que faço, se 

preciso de alguma coisa, se tomo os remédios... Minhas noras também são boas. Eles 

têm filhos, tenho dois netos, um de cada um. Uma menina e um menino. Idade? Não sei 

bem, mas já são adolescentes. O menino é um pouco bravo, um taurino bravo” . Mas 

quando pergunto em que dia ele nasceu, ela diz não lembrar. Lembra o nome de todos e 

os lugares onde trabalham, porém, não recorda que cargo eles ocupam nem onde 

moram. Para visitá-los, pega um táxi, mostra o endereço anotado num papel e assim 

chega lá. Mora sozinha com a mesma empregada – que atua também como 

acompanhante – há anos. Não sabe quantos.  

Percebo que, cada vez que não se lembra de alguma coisa, também não faz os 

cálculos nem as associações lógicas para chegar ao dado necessário, como se não lhe 

interessasse saber. Noto também que, aos poucos, vai me falando de sua falta de 

memória, mas quando pergunto novamente sobre o motivo de estar lá, de novo diz que 

o geriatra a mandou, mas não sabe por quê. Quando o geriatra me telefonou para fazer o 

encaminhamento, disse claramente que a paciente sabia o motivo do mesmo.  

Quando marcamos nosso segundo encontro, ela me pede para anotar a data, o 

horário e meu nome num papel e, feito isto, o prende numa agenda lotada de pequenos 

bilhetes semelhantes.  

Nas entrevistas seguintes faço algumas perguntas sobre seu passado. Conta 

muitos episódios, e digo episódios pois não chegam a se constituir em histórias. São 

como flashes, como se estivesse vendo fotos de épocas e pessoas diferentes. Não há um 

nexo temporal entre eles, embora ela lembre detalhes sobre cada episódio; são como 
  
 
 



CAPÍTULO VI – PERSPECTIVAS TERAPÊUTICAS    201  

ilhas de lembranças. Quando percebe as confusões, ela se angustia e passa para outra 

coisa. Confunde-se e me confunde com as cenas desconexas. Então, peço-lhe para trazer 

fotos, e sem saber porque, não especifico a época nem se ela deve aparecer nas mesmas.  

Nos primeiros dias, traz fotos de épocas recentes, da família, aniversários dos 

netos, mas ela nunca está presente. Ela se ignora, não aparece, parece não existir. 

Comento: – “Parece que a senhora não participou desta festa”, “Não, eu estava sim, até 

fiz o bolo”. Aos poucos, começa a trazer fotos onde ela aparece, primeiro meio 

escondida, depois em lugares de destaque. 

Continua esquecida de alguns dados, mas começa a fazer associações entre as 

diferentes situações, do tipo “nesta foto aqui sou a única sentada porque tinha acabado 

de operar por um problema no pé”, e acrescenta: “Veja só, tinha esquecido disso, foi 

uma bobagem na unha, mas tinha esquecido”. Depois disso, diz que voltou no geriatra e se 

lembrou que ele tinha dito que ela estava “um tiquinho mal da memória, coisas da idade”. 

Relata alguns sonhos nos quais se encontra, pequena, em lugares escuros, 

desamparada ou subindo escadas sem nada em torno. Angustia-se e se nega a se 

concentrar nisso. “Para mim, isso tudo não significa nada”, ela diz. Quando comento 

que os sonhos parecem lhe provocar um pouco de angústia, responde: “eu não tenho 

mais medo de nada ...... Uma velha como eu já não pode ter medo de nada, nem de 

morrer”. Então se fala bastante da morte especialmente da morte dos pais, do marido, da 

dela e confessa que muitas vezes não pode dormir pensando nisso. 

Aos poucos vai trazendo fotos cada vez mais antigas, e o trabalho continua na 

mesma linha. Vemos as fotos e ela vai reconstruindo a história. As lembranças vão 

surgindo cada vez mais coesas. Os fatos vão se alinhavando em uma seqüência lógica.  

Nesse tempo, uma das noras me telefona para saber minha opinião sobre ajudá-

la a fazer um álbum de fotografias. Tinha conseguido mobilizar a família que começava 

a se organizar em torno de suas lembranças.  

Depois de três meses (duas vezes por semana) neste trabalho, as fotos acabam. 

Pessoalmente, sinto medo do que possa acontecer, mas ela continua falando de sua vida 

e começa a manifestar preocupação com o presente. “O duro – diz – é não poder falar 

com ninguém sobre isso, eu sinto que minha vida vai acabando, por que, Deus, se foi 

tão boa, por que tem de acabar? Só deveriam acabar as vidas sofridas, mas a minha foi 

boa, eu deveria viver mais 30, 40 anos. Não posso falar isso com as crianças, eles ficam 

mal, não querem nem ouvir falar nisso. A vida não deveria acabar, ou ao menos a gente 
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não deveria se dar conta de que acaba, não me conformo”. Há então, um luto a elaborar, 

e nisso continuamos por mais algum tempo. Depois de cinco meses, ela diz que foi 

convidada por um dos filhos para uma viagem à Europa com a família. Ela aceita com a 

condição de poder passar por uma pequena cidade da Itália onde nasceram seus pais. E 

parte. 

Quando retorna, quase dois meses depois, volta às sessões por insistência dos 

filhos. Conta-me que naquela cidadezinha viu o registro do nascimento e do casamento 

dos pais. A história continua a se escrever. Claro, traz também as fotos muito bem 

organizadas graças à ajuda da nora.  

Depois de quase dois anos de trabalho, começa um curso de computação junto 

com o neto: “por essa coisa da Internet, eu já sou meio dura para aprender coisas novas, 

mas ele e o professor me dão uma forcinha”. Conta que eles entram num site de turismo 

da Itália e ela fica clicando olhando as fotos. Na mesma época, vai formar parte de um 

círculo de senhoras italianas que realizam obras beneficentes em uma igreja e até 

organizam uma exposição .....de fotos ! 

Agora tem uma agenda bem organizada, onde anota tudo: compromissos, listas 

de compras, datas de aniversários, até as prováveis datas de partos das filhas ou noras de 

suas amigas, para não esquecer de perguntar pelo novo bebê. “A memória continua um 

pouco fraca, mas eu estou mais organizada”, ela diz. Despede-se e não sei mais dela há 

dois anos. O geriatra diz que a deterioração continua mas, muito lentamente, por enquanto a 

diferença é quase imperceptível. Ela se mantém organizada e a família ajuda.  

 

 

4. COM A INOCÊNCIA DOS INICIANTES E A IGNORÂNCIA DOS EXPLORADORES 12  

 

Neste ponto, desejo apresentar algumas experiências recolhidas da literatura 

específica sobre o tema ou relatadas por colegas. Todas elas têm em comum o fato de 

serem tentativas de intervenções realizadas por psicanalistas ou que contaram com a 

participação de psicólogos na equipe multidisciplinar. Entre outras, escolhi pela 

sua originalidade a vídeo-confrontação descrita por Maisondieu; o trabalho com 

musicoterapia de Ogay; outro realizado pelo psicanalista Jack Messy em dupla com uma 

________________ 

  
 
 

12 Frase extraída do texto de Jaques Messy: “A Pessoa Idosa não existe” , 1993, p. 51. 
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fisioterapeuta; as viagens de férias realizadas pelo mesmo Messy junto a pacientes 

demenciados e por ele mesmo relatadas e a experiência da terapia do riso de Tauzia.  

O objetivo desta breve apresentação é o de demonstrar que, ainda nas situações 

mais desalentadoras, sempre é possível a construção de um caminho passível de ser 

percorrido junto aos pacientes. De situações aparentemente absurdas, podem surgir 

soluções que imprimam movimento, dinamismo e plasticidade ao que foi condenado à 

rigidez e silêncio. Mas é necessário teimar e insistir. Vejamos:  

A vídeo-confrontação descrita por Maisondieu (2001) consiste na projeção sobre 

a tela da televisão de uma ação atual e o paciente pode se ver simultaneamente, como ator e 

espectador enquanto efetua alguma tarefa. As sessões são breves, em pequenos grupos, 

uma ou duas vezes por semana. O coordenador lhes pede que falem sobre o que vêm na 

TV. É comum acontecer que nas primeiras sessões os pacientes permaneçam aparentemente 

indiferentes ao aparelho, em ocasiões são estimulados a fazer pequenos gestos com as 

mãos, o que ajuda o reconhecimento da imagem como algo que tem a ver com eles.  

Acontece freqüentemente que depois de algum tempo se reconhecem como 

sendo alguém da família (por exemplo, a mãe) e, em alguns casos, chegam a se 

reconhecer a si próprios. Mas também, denunciam a limitação do projeto terapêutico: a 

senhora G de sessenta e oito anos, demenciada há alguns anos, fala quase nada e se 

comunica freqüentemente através de assobios.13 Logo na primeira sessão do vídeo-

confrontação diz: “É minha mãe, sem dúvida.. não.... não vejo quem é essa senhora” , 

na sessão seguinte, para de assobiar por um momento e frente da TV diz: “Uma noite se 

acaba..... e não há mais nada”, depois agride verbalmente o terapeuta dizendo: “Há 

alguém aqui que não é legal” e confrontada de novo com a tela da TV acrescenta: 

“vocês são grandes, vocês podem fazer muita coisa, eu..... eu fico e casa” e depois tem 

um monólogo entremeado de assobios: “alguma coisa acontece.... alguma coisa 

acontece..... havia pessoas que eu amava e que me amavam..... agora tudo acabou.... não 

quero mais falar.” Então começa a assobiar insistentemente e mostrando a TV grita com 

surpreendente lucidez e teimosia: “Não vai ser essa máquina que nos fará renascer” 

Cabe agregar que embora os bons resultados tenham se mostrado temporários, 

abriram as portas para outro olhar sobre o funcionamento do psiquismo da pessoa 

demenciada e suas possibilidades. Deve-se destacar que estes pacientes não se reconheciam 

________________ 

  
 
 

13 Caso relatado por Chévance na sua tese de doutorado. (1999) 
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no espelho havia já muito tempo mas se reconheceram no vídeo, o que permitiu 

restabelecer a comunicação. Não temos notícias sobre a continuidade desta experiência, 

porém, este relato por si só já constitui um convite à reprodução desta técnica 

Um trabalho interessante especialmente para ser realizado em forma grupal e 

institucional é feito junto a musicoterapeutas. Ogay (1996), que estudou casos de 

demência tipo Alzheimer, defende a idéia de trabalhar com músicas cuidadosamente 

selecionadas em função de uma identidade sonora do sujeito com o objetivo de 

restabelecer a comunicação interrompida. A evocação através da música permitiria a 

lembrança de sucessos passados já esquecidos o que levaria à restauração da auto-

estima pela re-apropriação desse passado reatualizado no presente através das sensações 

revividas, em um excelente uso do exercício da reminiscência. 

Messy (1993) relata 30 sessões de um caso diagnosticado como Alzheimer em 

fase inicial e tratado em um Centro Dia em encontros semanais de uma hora. O 

trabalho, realizado em dupla com uma fisioterapeuta, consistia em uma sessão de 

relaxamento pouco diretiva, seguida de uma sessão de pintura feita numa folha de papel 

colada na parede e de uma verbalização livre. A paciente de 68 anos, que ao ser 

perguntada pelo seu nome diz: “me chamam Lili”, vai falando durante as sessões de 

relaxamento, vai falando enquanto pinta...... fala de seu corpo, se identifica com a 

fisioterapeuta, faz transferência, desenha duplas de objetos enquanto diz: “eu estou 

fora”, até que começa a se incluir nos desenhos. Um dos pontos mais interessante deste 

relato é que Lili trazia como sintoma (ou como estigma) a desorientação espacial na rua 

e o descontrole dos esfíncteres, sendo que jamais se perdia quando ia para o Centro Dia 

e estando lá, fazia uso do banheiro normalmente. Mas, a mudança de fisioterapeuta faz 

que entre um uma fase depressiva e se acentue a deterioração.  

Ao cabo de alguns meses em que se trabalha na elaboração dessa perda, a filha 

que até então tomava conta dela, ao ver o próprio casamento ameaçado a interna em 

uma casa de repouso. Nessa situação, seu estado é descrito como de total deterioração, 

não reconhecendo ninguém e permanecendo apática. Passados alguns meses, a primeira 

fisioterapeuta (de sobrenome Fechot) a visita e, no momento em que Lili percebe sua 

presença diz: “Enfim você está aí.....eu sabia que você havia de vir.....você demorou em 

vir....” e ao se despedir lança um sonoro: “Adeus senhora Fechot” (Messy, 1993, p. 78) 

Lili morre dois meses depois, então o diagnóstico inicial de Alzheimer já tinha mudado 

para Doença de Pick, mas a autópsia demonstrou a existência de uma lesão localizada. 
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O mesmo autor (2002), faz um interessante relato de viagens de férias ao 

exterior com residentes de casas de repouso. Entre os viajantes há pessoas com diversos 

tipos de quadros de desorientação temporo-espacial e demenciados. Contrariamente ao 

esperado, a primeira constatação revela que não há nenhum agravamento da angústia 

por causa da viagem em avião nem na chegada ao hotel, sendo que os mesmos 

pacientes, na instituição, se angustiam ante uma simples mudança de cama. Dentre os 

cuidados tomados na hora de organizar a viagem, a escolha do período do ano foi 

especialmente considerada. A programação foi feita para baixa temporada turística, 

assim, os espaços dos hotéis ocupados aproximadamente na metade de sua capacidade, 

ficaram mais disponíveis para esta clientela tão especial. 

Uma das primeiras mudanças que a equipe percebe é uma incorporação ao 

discurso de referências sobre o novo lugar, em que é levado em consideração o atual e o 

passado, porém não o futuro. Só para dar um exemplo: eram feitas referências a viagens 

anteriores com a família, mas não ao que aconteceria depois dessa viagem. Também foi 

observada uma diminuição da dependência e um aumento das possibilidades vinculares 

e da confiança nos cuidadores.  

Por outro lado, o hotel era vivido como espaço de liberdade até pelos cuidadores 

que ficavam a um meio caminho entre o trabalho e o lazer. No novo espaço todos se 

vinculavam seguindo um modelo relacional mais de hotelaria que hospitalar, movimento 

que prima pela idéia de acompanhamento e não pela de interdição. Quando esta modalidade 

se prolonga no retorno à instituição, faz que os efeitos benéficos não sejam transitórios. 

As viagens provocam uma nova relação com o mundo exterior além dos limites 

da instituição. Os viajantes são corretamente cuidados, sem aumentar sua dependência. 

Na instituição tudo é regulamentado e organizado no tempo e no espaço, as jornadas são 

regradas seguindo a iniciativa e conveniência dos cuidadores, tudo segue um ritual 

imutável no qual o sujeito rapidamente se dissolve e converte-se apenas em objeto de 

cuidados. A entrada em uma casa de repouso14 corta toda possibilidade de se projetar no 

futuro, movimento que sabemos ser o verdadeiro motor da memória. Infantilizados, 

maternalizados ou, no pior dos casos, mal-tratados, os residentes de uma casa de 

repouso não terão outra opção que se deixar deslizar em um processo regressivo ou se 

colocar em posições francamente psicóticas.  

________________ 

  
 
 

14 O mesmo sábio enfermeiro de uma instituição asilar, de quem já falei em outro capítulo, disse-me em 
certa ocasião: “Dizem que o cemitério é última morada, mas lá todo mundo está morto, a verdadeira 
última morada é esta”. 
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Os cuidadores são freqüentemente desprovidos dos recursos para entender a 

especial organização psíquica daqueles que devem cuidar. Um maior investimento na 

formação destes profissionais e uma regulamentação de suas atividades devem ser de 

prioridade absoluta nos futuros projetos da saúde pública pois, ante a desinformação, 

infantilização, repressão e neurolépticos acabam tomando o lugar de cuidados mais 

apropriados.  

Devemos ousar em nossa aproximação à questão das demências que é ainda 

muito rudimentar, presa como está em conceitos organicistas que não dão lugar para 

pensar nas possibilidades de uma psicogênese. Estas viagens destes “viajantes sem 

bússola” (Messy, 2002) , nos convidam-nos a ultrapassar os limites das fronteiras 

institucionais e nossos próprios comportamentos estereotipados para reencontrar a 

essência e a singularidade de aqueles que cuidamos. 

Natália Tauzia (2002) é uma jovem psicóloga clínica que trabalha no Centro 

Hospitalar Camille Claudel em Angoulême (França), no setor de Geriatria. Quando 

começou esse trabalho não tinha nenhuma experiência na área mas, corajosamente e 

contrariando todas as expectativas de fracasso manifestadas por seus chefes e colegas, 

decidiu montar um grupo de senhoras demenciadas, sem saber ainda como o conduziria 

nem quais eram seus objetivos. Escolheu oito pacientes das mais afetadas pela 

deterioração e três em fase apenas inicial de demência que pudessem servir como apoio 

e “motores” do grupo, todas com mais de 85 anos. Só uma era mais jovem, tinha 74 

anos, e outra, mais velha que a maioria, já contava 96.  

Ao cabo de duas sessões caóticas e desorganizadas, ela mesma, presa de 

angústia começa a rir e gesticular. Nesse momento descobre a mobilização e 

organização do grupo frente à novidade. A partir de então, começou a usar o recurso do 

cômico e do riso como técnica para a interação grupal.  

A cada sessão, a terapeuta propunha um tema de discussão relacionado com o 

feminino, inevitavelmente isto trazia a tona a questão sexual, a excitação, algumas 

lembranças, o riso, algumas piadas. O mais notável é que, nesta experiência – e eu tive a 

oportunidade de assistir ao vídeo de uma das sessões – não é possível diferenciar as 

pacientes muito deterioradas, daquelas que apenas estão na fase inicial do processo. Ao 

cabo de um ano de trabalho, a melhoria das participantes do grupo era evidente em 

todos os aspectos, tantos nos cognitivos quanto no afetivo e no social.  

  
 
 


